תשע"ז

פרשת אמור

כהנים גדולים
מים ראשונים :בפרשתנו ,בדין טומאה לכהנים בגין פטירת קרובי משפחה מדרגה ראשונה ,נזכר לראשונה במקרא הביטוי
"כהן גדול" .בכל מקום עד כאן ,הבנו שיש כהן בכיר ,מורם משאר הכהנים ,בעיקר דרך אזכורו האישי של אהרון עם בניו:
"אהרון ובניו" .ראה תיאור ממשיכו/יורשו של אהרון בסדר העבודה של יום הכיפורים ,בפרשת אחרי מות אחר כותלנו:
"וְ כִ פֶּ ר הַ כֹּהֵ ן אֲ ֶּשר י ְִמ ַשח אֹּת ֹּו וַ אֲ ֶּשר יְמַ לֵא אֶּ ת יָד ֹּו לְ כַהֵ ן ַתחַ ת ָאבִ יו וכו' " (ויקרא טז לב) .אך שם עדיין בלי התואר ,ורק
בפרשתנו נזכר לראשונה בתורה התואר" :כהן גדול" .אהרון עצמו לא זכה לתואר זה ,אולי לא היה זקוק לכך 1.ואנו לא
באנו לדון בנושא הרחב של "כהן גדול" :משפטיו ודיניו ,אלא בכהנים הגדולים שנזכרו בשם ו/או במעשיהם במקרא
ובמדרש.

ּומלֵא ֶאת ָּידֹו ִּל ְלבֹּש ֶאת הַ בְ ג ִָּּדים ֶאת ר ֹּאשֹו ל ֹּא יִּפְ ָּרע
וְ הַ כֹּהֵ ן הַ גָּדֹול מֵ ֶאחָּ יו אֲ שֶ ר יּוצַ ק עַ ל ר ֹּאשֹו שֶ מֶ ן הַ ִּמ ְשחָּ ה ִּ
2
ּובְ גָּדָּ יו ל ֹּא יִּפְ רֹּם :וְ עַ ל כָּל נַפְ שֹּת מֵ ת ל ֹּא יָּב ֹּא ל ְָּאבִּ יו ּול ְִּאמֹו ל ֹּא יִּטַ מָּ א( :ויקרא כא י-יא).
אתי בְ בֵ ית ה' ַוי ִֵּּתן ִּחל ְִּקיָּה ֶאת הַ סֵ פֶר ֶאל שָּ פָּן
ּתֹורה מָּ צָּ ִּ
ספֵר סֵ פֶר הַ ָּ
וַי ֹּאמֶ ר ִּחל ְִּקיָּהּו הַ כֹּהֵ ן הַ גָּדֹול עַ ל שָּ פָּן הַ ֹּ
אהּו( :מלכים ב כב ח)3.
ַוי ְִּק ָּר ֵ
בראשית רבה מו ה פרשת לך לך – אברהם כהן גדול
ר' ישמעאל ור' עקיבא .ר' ישמעאל אומר :אברהם כהן גדול היה ,שנאמר" :נ ְִׁשבַּ ע ה' וְׁ ל ֹא ִינָּחֵ ם ַּא ָּתה כֹהֵ ן לְׁעֹולָּם
עַּ ל ִדבְׁ ָּר ִתי מַּ לְׁכִ י צֶ דֶ ק" (תהלים קי ד)4 .
ספרא צו מכילתא דמילואים סימן יד – משה כהן גדול
"וישחט ויקח משה מן הדם"  -כל שבעת ימי המילואים היה משה משמש בכהונה גדולה :הוא היה שוחט ,הוא
היה זורק ,הוא היה מזה ,הוא היה מחטא וכו' .משל למה הדבר דומה? לבת מלכים שנישאת כשהיא קטנה.
ופסקו עם אמה שתהא משמשת עד שעה שתלמוד בתה .אף כך אהרן ,תחילה היה לוי ,שנאמר" :הלא אהרן
אחיך הלוי" (שמות ד יד) .כשנבחר להיות כהן גדול ,אמר לו הקב"ה למשה :אתה תשמשני עד שילמוד אהרן.
היה משה שוחט ואהרן רואה אותו ,זורק ואהרן רואה אותו ,מזה ורואה אותו וכו'5 .
 1חפש ברשת מאמר של יוחנן ברויאר גדול מרב רבי ,גדול מרבי רבן ,גדול מרבן שמו.
 2וחוזר הביטוי ,פעם שנייה ואחרונה בתורה ,בפרשת מסעי ,בדין רוצח נפש בשגגה ... " :וְ י ַָשב בָ ּה עַ ד מוֹּת הַ כֹּהֵ ן הַ ָגדֹּל אֲ ֶּשר מָ ַשח אֹּת ֹּו
בְ ֶּשמֶּ ן הַ קֹּדֶּ ש ... :כִ י בְ ִעיר ִמ ְקלָט ֹּו י ֵֵשב עַ ד מוֹּת הַ כֹּהֵ ן הַ ָגדֹּל וְ ַאחֲ ֵרי מוֹּת הַ כֹּהֵ ן הַ ָגדֹּל יָשּוב הָ רֹּצֵ חַ אֶּ ל אֶּ ֶּרץ אֲ חֻ זָת ֹּו" (במדבר לה כה-כח).
ראה דין זה ,הקשר בין רוצח בשגגה והכהן הגדול ,גם ביהושע כ ו " :וְ י ַָשב בָ ִעיר הַ ִהיא עַ ד עָ ְמד ֹּו לִ פְ נֵי הָ עֵ ָדה ל ִַמ ְשפָ ט עַ ד מוֹּת הַ ֹּכהֵ ן
הַ גָדוֹּל אֲ ֶּשר י ְִהיֶּה בַ י ִָמים הָ הֵ ם ָאז יָשּוב הָ רוֹּצֵ חַ ּובָ א אֶּ ל ִעיר ֹּו וְ אֶּ ל בֵ ית ֹּו אֶּ ל הָ ִעיר אֲ ֶּשר נָס ִמ ָשם" .ראה דברינו על ערי מקלט בפרשת
ואתחנן.
 3ארבעה כהנים גדולים נזכרו בשמם ובתוארם "כהן גדול" ,שניים בספרי הנביאים בבית ראשון ושלושה בתחילת ימי בית שני .כאן,
בימי יאשיהו באחרית ימי בית ראשון – חלקיהו (ראה אזכורו גם במקבילה בדברי הימים ב פרק לד); וקודם לכן ,בספר מלכים ב
פרק יב ,בימי המלך יואש – יהוידע .שניהם ,אגב תחת שמות מלכים דומים (יואש ,יאשיהו) ובסיפור דומה של חיזוק בדק בית
המקדש .וכאן ,במלכים ב ,גם בקשר לסיפור מציאת ספר התורה הגנוז ,.שלושה הכהנים הגדולים הנזכרים בשמותם בבית שני ,הם:
יהושע בן יהוצדק ,בספרים :חגי פרקים א וב ,זכריה פרקים ג ו-ו; ואלישיב ובנו י ֹּו ָי ָדע ,בספר נחמיה פרקים ג ו-יג.
 4הכהן הגדול הראשון עפ"י המדרש הוא אברהם אבינו .שהרי הוא אבי האומה שנקראת "ממלכת כהנים וגוי קדוש" וממנו בא הכל.
ראה דברינו כה תברכו את בני ישראל בפרשת נשא שברכת כהנים באה מכוחו של אברהם (במדבר רבה יא ב) .כהונה זו קשורה
למצוות מילה ,לנכונותו של אברהם למול את עצמו ובניו ,כפי שממשיך שם המדרש " :ונאמר להלן (בראשית יז) ונמלתם את בשר
ערלתכם"; וגם לעקידה כפי שנדרש בבראשית רבה נה ז" :אמר לפניו :רבון העולמים ,יש קרבן בלא כהן? א"ל הקב"ה :כבר מניתיך
שתהא כהן ,זהו שכתוב :אתה כהן לעולם" .הקשר למילה הוא אולי גם על בסיס הפסוק הסמוך שם בתהלים קי ג" :עַ ְמָך נ ְָדבֹּת בְ יוֹּם
חֵ ילֶָּך בְ הַ ְד ֵרי קֹּדֶּ ש מֵ ֶּרחֶּ ם ִמ ְשחָ ר לְ ָך טַ ל יַלְ דֻ ֶּתיָך" ,אך את עינינו צד דווקא אזכור מלכיצדק עליו התורה מעידה" :וְ הּוא כֹּהֵ ן לְ אֵ ל עֶּ לְ יוֹּן"
(בראשית יד יח) בעיר שלם היא ירושלים לעתיד ושעפ"י מסורת חז"ל הוא שם בן נח .הוא שמברך את אברהם" :בָ רּוְך ַאבְ ָרם לְ אֵ ל
ָארץ" .ואברהם נותן לו "מעשר מכל" .אז מי היה הכהן הגדול הראשון? ראה גמרא נדרים לב ע"ב ,וכן מדרש ויקרא
עֶּ לְ יוֹּן ֹּקנֵה ָשמַ יִם וָ ֶּ
רבה כה ו שבגלל שמלכיצדק "הקדים ברכת אברהם לברכת המקום" ,הוציא הקב"ה ממנו את הכהונה ונתנה לאברהם" :אמר לו
אברהם :וכי מקדימין ברכת עבד לברכת קונו? מיד נתנה לאברהם ,שנאמר .... :אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק  -על דיבורו
של מלכי צדק " .משמע ,מלכיצדק ,מצאצאיו של שם ,הוא הכהן הגדול הראשון ומשם עברה לאברהם .וכבר הארכנו לדון בדמותו
של מלכי צדק בדברינו מי אתה מלכי צדק בפרשת לך לך.
 5הרי לנו עוד כהן גדול לפני אהרון ,לפני שהכהונה נקבעה לדורות במשפחת אהרון ובניו – משה .כאן אמנם משמע שרק בשבעת ימי
המילואים שימש משה ככהן גדול ,אבל במקורות אחרים מובאת הדעה שמשה שימש כהן גדול ארבעים שנה .ראה שמות רבה לז
א" :רבנן אמרי :כל מ' שנה שהיו ישראל במדבר שימש משה בכהונה גדולה .ויש אומרים :לא שמש אלא שבעת ימי המלואים ,ר'
ברכיה בשם ר' סימון אומר :כל מ' שנה שמש משה בכהונה גדולה ,שנאמר( :דברי הימים א ה) ובני עמרם אהרן ומשה ,וכתיב:
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משנה מסכת שקלים פרק ו משנה ו – יהוידע כהן גדול
 ...מדרש דרש יהוידע כהן גדולָּ " :אשָּ ם הּוא ָּאשֹם ָּאשַּ ם לַּה' " (ויקרא ה יט)  -זה הכלל :כל שהוא בא משום
חטא ומשום אשמה ילקח בו עולות הבשר לשם ,והעורות לכהנים .נמצאו שני כתובים קיימים :אשם לה' ואשם
לכהנים .ואומר" :כסף אשם וכסף חטאות לא יובא בית ה' לכהנים יהיו " (מלכים ב יב יז)6.
מלכים ב פרק כב פסוק כ – חלקיהו כהן גדול
אהּו7 :
אתי בְׁ בֵ ית ה' ַּוי ִֵתן ִחל ְִׁקיָּה ֶאת הַּ סֵ פֶר ֶאל שָּ פָּן ַּוי ְִׁק ָּר ֵ
תֹורה מָּ צָּ ִ
ספֵר סֵ פֶר הַּ ָּ
וַּי ֹאמֶ ר ִחל ְִׁקיָּהּו הַּ כֹהֵ ן הַּ גָּדֹול עַּ ל שָּ פָּן הַּ ֹ
זכריה פרק ג – יהושע הכהן הגדול
ַּוי ְַּׁר ֵאנִי ֶאת יְׁהֹושֻׁ עַּ הַּ כֹהֵ ן הַּ גָּדֹול עֹמֵ ד לִפְׁ נֵי מַּ ל ְַּׁאְך ה' וְׁ הַּ שָּ טָּ ן עֹמֵ ד עַּ ל י ְִׁמינֹו ל ְִׁש ְׁטנֹו :וַּי ֹאמֶ ר ה' ֶאל הַּ שָּ טָּ ן יִגְׁ עַּ ר ה' בְׁ ָך
הַּ שָּ טָּ ן וְׁ יִגְׁ עַּ ר ה' בְׁ ָך הַּ בֹחֵ ר בִ ירּושָּ ָּל ִם הֲ לֹוא זֶה אּוד מֻׁ צָּ ל מֵ ֵאשָּ ... :ואֹמַּ ר י ִָּשימּו צָּ נִיף טָּ הֹור עַּ ל ר ֹאשֹו ַּוי ִָּשימּו הַּ צָּ נִיף
הַּ טָּ הֹור עַּ ל ר ֹאשֹו ַּו ַּילְׁבִ שֻׁ הּו בְׁ ג ִָּדים ּומַּ ל ְַּׁאְך ה' עֹמֵ דַּ ... :ויָּעַּ ד מַּ ל ְַּׁאְך ה' בִ יהֹושֻׁ עַּ לֵאמֹר ... :כֹה ָּאמַּ ר ה' צְׁ בָּ אֹות ִאם
יתי וְׁ גַּם ִת ְׁשמֹר ֶאת חֲ צֵ ָּרי וְׁ נ ַָּּת ִתי ְׁלָך מַּ ְׁהלְׁכִ ים בֵ ין
בִ ְׁד ָּרכַּי ֵתלְֵך וְׁ ִאם ֶאת ִמ ְׁשמַּ ְׁר ִתי ִת ְׁשמֹר וְׁ גַּם ַּא ָּתה ָּת ִדין ֶאת בֵ ִ
הָּ ע ְֹׁמ ִדים הָּ ֵאלֶהְׁ :שמַּ ע נָּא יְׁהֹושֻׁ עַּ הַּ כֹהֵ ן הַּ גָּדֹול ַּא ָּתה וְׁ ֵרעֶ יָך הַּ י ְֹׁשבִ ים ְׁל ָּפנֶיָך כִ י ַּאנְׁשֵ י מֹופֵת הֵ מָּ ה כִ י ִה ְׁננִי מֵ בִ יא ֶאת
עַּ בְׁ ִדי צֶ מַּ ח8 :
משנה מסכת אבות פרק א משנה ב – שמעון הצדיק
שמעון הצדיק היה משירי כנסת הגדולה הוא היה אומר על שלשה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה
ועל גמילות חסדים9.

(דברים לג) ומשה איש האלהים"( .וכך יכול היה להיכנס ולשמוע את הקול מבין שני הכרובים ,ראה דברינו משה איש האלהים
בפרשת וזאת הברכה) .וכן הוא במדרש ויקרא רבה יא ו " :ר' יודן בשם רבי יוסי בר יהודה ור' ברכיה בשם ר' יהושע בן קרחה :כל
מ' שנה שהיו ישראל במדבר לא נמנע משה מלשמש בכהונה גדולה .זהו שכתוב :משה ואהרן בכהניו (תהלים צט)" .שוב מנגד ,ראה
שמות רבה סוף פרשה ב שמשה נדחה מהכהונה אותה ביקש" :ויאמר הנני  -הנני לכהונה ולמלכות .אמר לו הקב"ה :במקום עמודו
של עולם אתה עומד? אברהם אמר :הנני ואתה אומר הנני? ב יקש משה שיעמדו ממנו כוהנים ומלכים .אמר לו הקב"ה :אל תקרב
הלום  -כלומר ,לא יהיו בניך מקריבים ,שכבר מתוקנת הכהונה לאהרן אחיך" .ראה גם בראשית רבה נה ו .וכבר הרחבנו בנושא זה
בדברינו אל תקרב הלום – הקרב אליך את אהרון בפרשת תצוה.
 6זו אחת מדרשות חז"ל הנדירות ,אם לא היחידה ,שמייחסת דרשת תורה שבע"פ לדמות כהנית מבית ראשון (ראה רות רבה על דברים
שחידש בעז ובית דינו ,תקנות יהושע – בבא קמא פ ע"ב ,בית דינו של שמואל – יבמות עז ,בבא קמא סא) .יהוידע הכהן הגדול
הוא שהציל את יואש מעתליה שהמיתה את כל צאצאי בית דוד (מלכים ב פרק יא) ,החזיר את עבודת ה' לבית המקדש וחיזק את
בדק הבית יחד עם המלך יואש (שם ,הפטרת פרשת שקלים) וכאן הוא פותר מקראות סותרים .ובנו של יהוידע ,זכריה ,נהרג ע"י
העם ועל כך יצא קצף גדול על ישראל בחורבן בית ראשון כמתואר במדרש איכה רבה מספר פעמים בחריפות רבה.
 7חלקיהו כהן גדול חי לקראת סוף בית ראשון ,בימי יאשיהו המלך ,ולו מייחס המקרא את מציאת ספר התורה ,שהוחבא כנראה ע"י
הכהנים בימי ה מלכים הרשעים :אחז ,מנשה ואמון ונתגלה בשעת חיזוק בדק הבית שנעשה בימי יאשיהו-חלקיהו בדומה לזה שנעשה
שנים קודם בימי יואש -יהוידע .ראה פרשני המקרא על אתר :רש"י ,מצודות ,מלבי"ם ודעת מקרא .לדעת כולם זה ספר התורה
שהפקיד משה בארון הברית ,דברים לא כו ,שהיה העותק השלושה עשר שהופקד בארון למשמרת (דברים רבה ט ט) .אירוע יוצא
דופן זה של מציאת ספר התורה בסוף בית ראשון ,נזכר אמנם בחז"ל אבל אולי לא בעוצמה שהיינו מצפים לה .ראה דברינו כי לא
תשכח מפי זרעו בפרשת וילך וכן אתם נצבים היום כולכם בפרשת נצבים.
 8דמות דומיננטית בשיבת ציון הוא יהוש ע הכהן הגדול שמתואר בנבואת זכריה כאן (הפטרה שאנחנו קוראים פעמיים בשנה ,מצא
אותן) ,שיחד עם זרובבל שהוא מצאצאי בית דוד ומייצג את המלוכה (ראה המשך שם בזכריה) ,מסמלים את התקווה הגדולה של
יתי הָ י ְָתה ִאת ֹּו הַ חַ יִים וְ הַ ָשלוֹּם  ...תו ַֹּרת אֱ מֶּ ת הָ י ְָתה בְ פִ יהּו וְ עַ וְ לָה
תחילת בית שני .ראה גם דבריו של מלאכי פרק ב על הכהנים" :בְ ִר ִ
ֹלא נ ְִמצָ א בִ ְשפָ ָתיו בְ ָשלוֹּם ּובְ ִמישוֹּר הָ לְַך ִא ִתי וְ ַרבִ ים הֵ ִשיב מֵ עָ וֹּן :כִ י ִשפְ ֵתי כֹּהֵ ן י ְִש ְמרּו ַדעַ ת וְ תו ָֹּרה יְבַ ְקשּו ִמפִ יהּו כִ י מַ לְ אַ ְך ה' ְצבָ א ֹּות
הּוא" .וכבר הרחבנו בפסוקים אלה בדברינו כי שפתי כהן ישמרו דעת בפרשת תצוה .ראה גם עדיפות הכהן על הנביא הנלמדת
מנבואת זכריה הנ"ל ,הוריות דף יג עמוד א " :כהן גדול קודם לנביא ,שנאמר :ומשח אותו שם צדוק הכהן ונתן הנביא ,הקדים צדוק
לנתן; ואומר :שמע נא יהושע הכהן הגדול אתה ורעיך וגו' ,יכול הדיוטות היו? תלמוד לומר :כי אנשי מופת המה ,ואין מופת אלא
נביא ,שנאמר :ונתן אליך אות או מופת "( .ושם גם היררכיה בין חכם ,מלך וכהן גדול) .אך ראה גם בגמרא סנהדרין צג ע"א על מעילו
של יהושע הכהן הגדול שנחרך באש ,שלא כחנניה ,מישאל ועזריה ,שיצאו ללא כל פגע ,וזאת משום שבניו לא הלכו בדרכיו .ויש
להאריך עוד בדמותו בפעם אחרת.
 9דמות כהן גדול מרשימה ומי וחדת הוא שמעון הצדיק ,דור שמיני ליהושע הכהן הגדול של תחילת בית שני ,שמחבר בין הכהונה
הגדולה ואנשי הכנסת הגדולה .לא מצאנו שום מקור שבו הכינוי "כהן גדול" נצמד לשמו ,אבל פשיטא מכל המקורות ,כגון שנכנס
לקדש הקדשים פעם בשנה -גמרא מנחות להלן; ושעשה פרה אדומה  -מ סכת פרה פרק ג משנה ה ,שהיה כהן גדול .זו אולי הדמות
האחרונה שמסמלת לא רק את האידיאל של נביאי בית שני זכריה ומלאכי שהזכרנו לעיל ,אלא גם את כוונת התורה ,בפסוקים
ית אֶּ ל הַ מָ קוֹּם
בפרשת שופטים " :כִ י יִפָ לֵא ִמ ְמָך ָדבָ ר ל ִַמ ְשפָ ט בֵ ין ָדם לְ ָדם בֵ ין ִדין לְ ִדין ּובֵ ין ֶּנגַע ָל ֶּנגַע ִדבְ ֵרי ִריבֹּת בִ ְשעָ ֶּריָך וְ ַק ְמ ָת וְ עָ לִ ָ
ית עַ ל
את אֶּ ל הַ כֹּהֲ נִים הַ לְ וִ יִם וְ אֶּ ל הַ שֹּפֵ ט אֲ ֶּשר י ְִהיֶּה בַ י ִָמים הָ הֵ ם וְ ָד ַר ְש ָת וְ ִהגִידּו לְ ָך אֵ ת ְדבַ ר הַ ִמ ְשפָ ט :וְ עָ ִש ָ
אֲ ֶּשר יִבְ חַ ר ה' אֱ ֹלהֶּ יָך בוֹּּ :ובָ ָ
פִ י הַ ָדבָ ר אֲ ֶּשר ַיגִידּו לְ ָך ִמן הַ מָ קוֹּם הַ הּוא אֲ ֶּשר יִבְ חַ ר ה' וְ ָשמַ ְר ָת לַעֲ שוֹּת כְ כֹּל אֲ ֶּשר יוֹּרּוָך" (דברים פרק יז) .שילוב של תורה ועבודת
המקדש ,אליו מוסיף שמעון הצדיק את הצלע השלישית :גמילות חסדים .כתרים רבים נקשרו לראשו של שמעון הצדיק .ראה למשל
הסיפור על המפגש הפלאי עם אלכסנדר מוקדון בגמרא יומא סט ע"א ,הסיפור על הנזיר מהדרום בגמרא נדרים ט ע"ב ועוד.
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תוספתא מסכת יומא פרק א הלכה ו – אחיו הכהנים מגדלים אותו
מצות כהן גדול להיות גדול מאחיו בנוי בכוח בעושר בחכמה ובמראה 10.אין לו ,מניין שיגדלוהו אחיו? שנאמר:
"והכהן הגדול מאחיו"  -שיגדלוהו אחיו .אמרו עליו על פנחס איש חבתה ,שעלה גורלו להיות כהן גדול והלכו
אחריו גזברין ואמרכלין מצאוהו כשהוא חוצב .ומילאו עליו את המחצב דינרי זהב .אמר ר' חנינא בן גמליאל:
לא סתת היה והלא חתנינו היה ומצאוהו כשהוא חורש ,כמה שנאמר באלישעַּ " :ו ֵילְֶך ִמשָּ ם ַּוי ְִׁמצָּ א ֶאת אֱ לִישָּ ע
שנֵים הֶ עָּ שָּ ר" (מלכים א פרק יט פסוק יט)11 .
בֶ ן שָּ פָּט וְׁ הּוא ח ֵֹרש ְׁשנֵים עָּ שָּ ר צְׁ מָּ ִדים ְׁל ָּפנָּיו וְׁ הּוא בִ ְׁ
מסכת מנחות דף קט עמוד ב – משיירי כנסת הגדולה והכהונה הגדולה
אותה שנה שמת שמעון הצדיק ,אמר להן :שנה זו הוא מת 12,אמרו לו :מנין אתה יודע? אמר להן :כל יום
הכפורים נזדמן לי זקן אחד לבוש לבנים ונתעטף לבנים ונכנס עמי ויצא עמי .שנה זו נזדמן לי זקן אחד לבוש
שחורים ונתעטף שחורים ונכנס עמי ולא יצא עמי .לאחר הרגל חלה שבעת ימים ומת ,ונמנעו אחיו הכהנים
מלברך בשם .בשעת פטירתו13 .
אמר להם :חוניו בני ישמש תחתי .נתקנא בו שמעי אחיו שהיה גדול ממנו שתי שנים ומחצה ,אמר לו :בוא
ואלמדך סדר עבודה ,הלבישו באונקלי וחגרו בצילצול ,העמידו אצל המזבח .אמר להם לאחיו הכהנים :ראו מה
נדר זה וקיים לאהובתו :אותו היום שאשתמש בכהונה גדולה אלבוש באונקלי שליכי ואחגור בצילצול שליכי.
בקשו אחיו הכהנים להרגו ,רץ מפניהם ורצו אחריו ,הלך לאלכסנדריא של מצרים ובנה שם מזבח והעלה עליו
לשום עבודת כוכבים14.
מסכת יומא דף ט עמוד א – ההתדרדרות בבית שני
ּושנֹות ְׁרשָּ עִ ים ִת ְׁקצ ְֹׁרנָּה" (משלי י כז)?
תֹוסיף י ִָּמים ְׁ
אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן :מאי דכתיב" :י ְִׁר ַּאת ה' ִ
"יראת ה' תוסיף ימים"  -זה מקדש ראשון ,שעמד ארבע מאות ועשר שנים ולא שמשו בו אלא שמונה עשר כהנים
גדולים" 15.ושנות רשעים תקצרנה"  -זה מקדש שני ,שעמד ארבע מאות ועשרים שנה ,ושמשו בו יותר משלוש

 10השילוב של תכונות אלה ,בפרט של נוי ,עושר ומראה ,מצוי גם במקורות נוספים ,ולאו דווקא בקשר לכהונה ,ומוכיח שחז"ל לא
זלזלו במאפיינים אלה .ראה לדוגמא מסכת עדויות פרק ב משנה ט" :האב זוכה לבן בנוי ובכח ובעושר ובחכמה וכו' " .ובמסכת
אבות פרק ו משנה ח " :הנוי והכח והעושר והכבוד והחכמה והזקנה והשיבה והבנים נאה לצדיקים ונאה לעולם" .ראה דברינו היופי
שבאדם – ברכתו ובלותו בדפים המיוחדים.
 11לפני שנמשיך בכהנים ה גדולים של סוף בית שני (ולא נעבור על כולם) ,נצביע על כהן גדול צנוע ולא מפורסם :פנחס איש חבתה
(כפי הנראה שם של מקום) ,שהיה עובד כְ סַ ָתת ועלה בגורלו להיבחר לשמש ככהן גדול .סיפור ,יש להודות קצת יוצר דופן של תהליך
בחירת הכהן הגדול אשר שונה מאד מהמוכר לנו ממקו רות אחרים ,חלקם נראה להלן .בוחרים עפ"י גורל (פייס ,בדומה לגורל יום-
יומי בעבודת המקדש) ויוצא מי שיוצא .במקרה זה ,סתת שעובד בחציבה .ור' חנינא בן גמליאל מבית הנשיאות מעיד שהיה קרוב
משפחה שלהם (מנישואין) ולא היה סתת אלא איכר שחרש באדמתו בדומה לאלישע הנביא שכאשר אליהו פוגש אותו ,במצוות
הקב"ה שימנה אותו תחתיו ,הוא רואה אותו רותם עצמו לצמד השנים עשר( .דומה גם לבחירתם של גדעון ,יפתח ,שאול ,דוד ועוד).
ולפי שמצווה בתורה שהכהן הגדול יהיה "גדול מאחיו" ,גידלוהו אחיו הכהנים את פנחס הסתת ומלאו את המחצב בו חצב בדינרי
זהב .נוי ,כוח ומראה וכפי הנראה גם חכמה ,היו לו כנראה וחסר רק העושר .ראה אגב תוספתא מסכת סנהדרין פרק ד הלכה א,
הסוקרת הלכות שונות הנוגעות להתנהגות כלפי כהן גדול ,מאבלות וניחום ועד רחיצה בבית המרחץ ,הנובעות מהפסוק" :והכהן
הגדול מאחיו  -שיהו אחיו הכהנים נוהגין בו גדולה".
 12על עצמו אמר ,בגוף שלישי.
 13חזרנו לשמעון הצדיק שכאמור היווה מעין שיא של כהונה גדולה משולבת בעבודת המקדש ,אבל ממנו והלאה החלה התדרדרות.
ראה תוספתא סוטה פרק יג הלכה ז" :כל זמן שהיה שמעון הצדיק קיים ,היה נר מערבי תדיר .משמת ,הלכו ומצאוהו שכבה ...
פעמים כבה פעמים דולק .כל זמן שהיה שמעון קיים ,היתה מערכה תדירה כשמסדרין אותה כשחרית היתה מתגברת והולכת כל
היום כולו  ...משמת שמעון הצדיק תשש כחה של מערכה  ...כל זמן שהיה שמעון קיים ,ברכה נכנסת בשתי הלחם ובלחם הפנים ...
משמת שמעון הצדיק לא היתה ברכה נכנסת לא בשתי הלחם ולא בלחם הפנים" .ראה בדומה גמרא יומא לט ע"א למטה ובתלמוד
הירושלמי יומא פרק ו הלכה ג .ושוב לא ברכו הכהנים בשם המפורש בברכת כהנים במקדש .ראה דברינו כה תברכו את בני ישראל
בפרשת נשא.
 14סוף דבר ,לאחר שמעון הצדיק ,החלה התדרדרות של המקדש והכהונה בכלל ,הכהונה הגדולה בפרט ,עד כדי ייסוד מקדש במצרים,
מקדש חוניו ,המתחרה במקדש שבירושלים .זהותו ההיסטורית המדויקת של שמעון הצדיק וסיפור הקמת מקדש חוניו אינם ברורים.
הסיפור מצוי גם בגרסאות שונות בבבלי (מה שהבאנו בקצרה היא שיטת רבי מאיר .בהמשך מובאת שם שיטת ר' יהודה) ,בירושלמי
יומא ו ג וגם אצל יוסף בן מתתיהו במלחמות היהודים חלק א ו -ז ובקדמוניות היהודים :יב ,יג ,כ .מה שסביר להניח הוא שמדובר
בתקופה טרום כניסת המתייוונים לירושלים ולמקדש שבעקבותיה גם פרץ מרד החשמונאים .תקופת החשמונאים לא הטיבה גם
היא עם הכהונה הגדולה שהלכה והתדרדרה בפרט בסופה .ראה בגמרא קידושין סו ע"א המריבה הקשה של ינאי המלך שמינה עצמו
לכהן גדול עם הפרושים שהתקוממו כנגדו ואמרו לו" :ינאי המלך ,רב לך כתר מלכות ,הנח כתר כהונה לזרעו של אהרן!" .וכבר
שאלו ורבו גדולים וטובים מאימתי נעשה מתתיהו אבי השושלת כהן גדול .ראה דברינו בית חשמונאי בחנוכה.
 15ומה נעשה עם כל שנות עבודה זרה שהיו בימי מקדש ראשון והתפלגות האומה וספר התורה שכמעט ונעלם? ויש גם לשים לב
להתעלמות ממשכן שילה שגם עמד גם הוא קרוב לארבעים שנה .ראה גם דברינו בין משכן ,מקדש ראשון ומקדש שני.
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מאות כהנים .צא מהם ארבעים שנה ששימש שמעון הצדיק ,ושמונים ששימש יוחנן כהן גדול 16,עשר ששמש
ישמעאל בן פאבי ,ואמרי לה אחת עשרה ששמש רבי אלעזר בן חרסום  -מכאן ואילך צא וחשוב :כל אחד ואחד
לא הוציא שנתו17.
מסכת ברכות דף ז עמוד א
אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי :מנין שהקב"ה מתפלל? שנאמר" :והביאותים אל הר קדשי ושמחתים בבית
תפילתי" (ישעיהו נו ז)" ,תפילתם" לא נאמר ,אלא" :תפילתי" ,מכאן שהקב"ה מתפלל 18.מאי מצלי? אמר רב
ז וטרא בר טוביה אמר רב :יהי רצון מלפני שיכבשו רחמי את כעסי ,ויגולו רחמי על מדותי ,ואתנהג עם בני
במידת רחמים ,ואכנס להם לפנים משורת הדין .תניא ,אמר רבי ישמעאל בן אלישע :פעם אחת נכנסתי להקטיר
קטורת לפני ולפנים ,וראיתי אכתריאל יה ה' צבאות שהוא יושב על כסא רם ונשא ואמר לי :ישמעאל בני ,ברכני!
 אמרתי לו :יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמיך את כעסך ויגולו רחמיך על מדותיך ותתנהג עם בניך במדתהרחמים ותכנס להם לפנים משורת הדין ,ונענע לי בראשו .וקא משמע לן שלא תהא ברכת הדיוט קלה בעיניך19 .
שבת שלום
מחלקי המים

 16לא הספקנו לדון בדמות זו וכן לא בחבריו :ישמעאל בן פאבי ואלעזר בן חרסום וכן לא בישמעאל ,יהושע בן גמלא ואחרים .כמו כן
לא מנינו כהנים חשובים בבית ראשון כמו עלי וצדוק.
 17ובמקבילה במדרש ויקרא רבה כא ט ,פרשת אחרי מות ,בלשון חריפה יותר" :בזאת יבוא אהרן אל הקודש  -רבי ברכיה בשם רבי
לוי אומר :בזאת  -הכתוב מבשרו שהוא חי ארבע מאות ועשר שנים .וכי עלה על דעתך שאהרן חי ארבע מאות ועשר שנים? אלא
מקדש ראשון ,ע"י ששמשו בו באמנה ,שמשו בו י"ח כהנים :הוא ובנו ובן בנו .מקדש שני ,על שהיו נוטלין אותה בדמים ,ויש אומרים
שהיו הורגין זה את זה בכשפים ,שמשו שמונים כהנים ,ויש אומרים :שמונים ואחד  ...שמונים ושנים  ...שמונים וארבעה ,ומהם
שימש שמעון הצדיק ארבעים וחמש שנה .כיון שחזרו להיות מוכרים אותה בדמים ,היו שנותיהן מתקצרות .מעשה באחד ששלח
ביד בנו שתי מדות של כסף מלאות כסף ומחוקיהן כסף .עמד אחד ושלח ביד בנו שתי מדות של זהב מלאות זהב ומחוקיהון זהב.
אמרו :כָפָ ה ְסיַח את המנורה" .ראה גם בגמרא יומא יח ע"א על מרתא בת בייתוס ששילמה שלושה קבים מלאים זהב על מנת שינאי
המלך ימנה את יהושע בן גמלא בעלה לכהן גדול .ושם הסוגיה היא על הפרשת כהן גדול שבעה ימים לפני יום הכיפורים וכיצד
חכמים היו מרגילים אותו בעבודה .שהיו משביעים אותו שיעשה כמעשה הקטורת של חכמים ולא של הצדוקים .מקור זה מביא
אותנו לנושא מאבק ה פרושים והצדוקים סביב הכהונה הגדולה בשלהי בית שני ,שגם הוא חלק מהתדרדרות הכהונה הגדולה .ועל
כך בעזרת החונן לאדם דעת בפעם אחרת (ביום הכיפורים הבא עלינו לטובה).
 18אבל לא לפני שהוא גם מניח תפילין ,ראה גמרא ברכות ו ע"א" :אמר רבי אבין בר רב אדא אמר רבי יצחק :מנין שהקב"ה מניח
תפילין – שנאמר :נשבע ה' בימינו ובזרוע עוזו; בימינו  -זו תורה  ...ובזרוע עוזו  -אלו תפילין  ...אמר ליה רב נחמן בר יצחק לרב
חייא בר אבין :הני תפילין דמרי עלמא מה כתיב בהו? אמר ליה :ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ" .וצריך להבין סימבולים אלה.
 19אחרי המדרשים הקשים על סוף הכהונה הגדולה בשלהי בית שני ,רצינו לסיים בדבר טוב ,ומצאנו מדרש זה על ר' ישמעאל בן
אלישע כהן גדול .ובימינו גם נוהגים לשיר מדרש זה ובוצעו לו תזמורים יפים ומיוחדים שניתן למצוא ברשת .בזמן השירה ,כדאי
לזכור שמדרש זה נכתב מתוך כאב גדול .יש ש סבורים שיש שניים או שלושה "רבי ישמעאל" (ראה הערך בויקיפדיה) ,אבל יש
שסבורים שכולם הם דמות אחת .בהיבט השם והדמות הרשינו לעצמנו לחבר ולכאוב את כאבו .רבי ישמעאל הוא מעשרה הרוגי
מלכות ויצא ראשון להריגה יחד עם רבן שמעון בן גמליאל .הוא שהיה יפה תואר ובת הקיסר חמדה את יופיו (ראה דברינו היופי
שבאדם – ברכתו ובלותו ) ,הוא רבי ישמעאל שבנו ובתו נשבו לשני אדונים שניסו לזווגם ובכו כל הלילה (גיטין נח ע"א) ,הוא רבי
ישמעאל שלאחר החורבן קבע " :דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לאכול בשר ולא לשתות יין ,אלא אין גוזרין גזרה על הצבור אלא
אם כן רוב צבור יכולין לעמוד בה" (בבא בתרא דף ס עמוד ב ) .הוא רבי ישמעאל שכשטעה והיטה את הנר ,נהג בהלכות שבת כאדם
הדיוט וכתב בפנקסו " :אני ישמעאל בן אלישע קריתי והטיתי נר בשבת ,לכשיבנה בית המקדש אביא חטאת שמנה" (שבת יב ע"ב).
אל תהי ברכת הדיוט שלו לקב"ה קלה בעינינו וגם לא בעיניו של הבורא.
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